Företagskort

- om grovavfall för företag

TINGSRYD

Företagskort på

återvinningscentralerna
Företag kan lämna sorterat grovavfall
till återvinningscentralerna. För vissa
sorters avfall krävs att företaget har
tecknat ett särskilt abonnemang.

Vad är företagsavfall?
Som företagsavfall räknas till exempel
avfall från kontor, butiker och lantbruk.
Hit räknas även avfall från bostadsbolagens egen verksamhet, till exempel
ombyggnation och reparationer. Du
kan lämna avfall från ditt företag med
fordon som max motsvarar lätt lastbil
(3,5 ton).
Allt avfall ska vara sorterat och säckar
ska öppnas när avfallet lämnas. Parkoch trädgårdsavfall får inte innehålla
plast, krukor, brädor eller liknande.

Återvinningskort
Återvinningskort krävs för att få lämna
avfall som inte omfattas av producentansvar.
Abonnemanget betalas per år efter olika
viktklasser för den mängd avfall som
ska lämnas. Ditt företag får ett beviskort
till varje fordon som transporterar för
ditt företag. Beviskortet ska följa med
vid varje leverans till återvinningscentralen. Kom ihåg att alltid ha med
beviskortet väl synligt i fordonet.
Prata med personalen på din återvinningscentral eller kundtjänst för att
teckna abonnemang för företagskort.

För det här avfallet krävs återvinningskort
•
•
•
•
•

Deponiavfall
Brännbart restavfall
Metallskrot
Gips
Träavfall

Asbest, tryckimpregnerat trä, slipers, telefonstolpar, sten, plattor, tegel och klinkers
kan bara lämnas till Elsemåla återvinningscentral mot särskild avgift.

Det här kan du lämna utan återvinningskort
• Förpackningar av wellpapp, plast, papper, metall och glas.
• Elavfall som omfattas av producentansvar. Hit räknas även glödlampor, lysrör,
lågenergilampor, kyl och frys. Läs mer på www.el-kretsen.se.
• Batterier kan lämnas till återvinningscentralerna.

Det här får du INTE lämna
• Ensilageplast. Läs mer på www.svepretur.se
• Hushållsavfall, till exempel matrester och städsopor. Teckna istället abonnemang
för sophämtning via SSAM.
• Farligt avfall, kontakta istället privata entreprenörer.
• Elavfall som El-Kretsen AB inte tar emot, läs mer på www.el-kretsen.se. Kontakta
Elsemåla återvinningscentral eller privata entreprenörer.

Återvinningscentraler i Tingsryds kommun
•
•

Elsemåla
Ryd

•
•

Rävemåla
Väckelsång

Aktuella öppettider finns på www.ssam.se.

Vill du veta mer?
Besök www.ssam.se/atervinningscentraler eller
kontakta vår kundtjänst via info@ssam.se
eller 0470-59 95 00

For information in
a different language:
Visit our website www.ssam.se.
At the top right corner of the homepage
you can under the title SPRÅK, translate our
information into the desired language.

